
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอคลองลาน 

25/10/2562 
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หญิง ประเทศ 

อายุคาดเฉลี่ยประชากรอ าเภอคลองลาน ปี 2559-2561 
เป้าหมาย 85 ป ี



สาเหตุการเสียชีวิตจ าแนกกลุ่มอายุ ปี 2559-2561 
กลุ่มอายุ ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

ปี2561 ปี2560 ปี2559 ปี2561 ปี2560 ปี2559 ปี2561 ปี2560 ปี2559 

0 – 4 ปี จมน า้ ช. 1 (คน) 
จมน า้ ญ. 1 (คน) 

รวม 2 คน 

คลอดก่อนก าหนด 
ญ. 1 (คน ) 
รวม 1 คน 

จมน า้ ญ.1 (คน) 
รวม 1 คน 

- - - - 

5 – 14 ปี จมน า้ ช. 1      (คน) 
รวม 1 คน 

 

จมน า้  
ญ. 1 (คน) 

Septicmia 
ช . 1 (คน) 
รวม 2 คน 

มะเร็ง ญ 1 (คน) 
จมน า้  ช. 1 (คน) 

รวม 2 คน 

- - - - 

15 – 19 ปี ฆ่าตัวตาย  ช. 1 (คน) 
อุบัติเหตุ  ช. 1 (คน) 
จมน า้ตาย ญ. 1 (คน) 

รวม 3 คน 

โรคหัวใจ 
ญ. 1 (คน) 
อุบัติเหตุ 
ช. 1 (คน ) 
รวม 2 คน 

ฆ่าตัวตาย ช.1 (คน) 
รวม  1 คน 

- - - - 

20 – 59 ปี มะเร็ง ญ. 6 (คน) 
มะเร็ง ช. 4 (คน) 
รวม 10 คน 

มะเร็ง 
ญ. 5 (คน) 
ช. 12 (คน) 
รวม 17 คน 

มะเร็ง ญ.  7  (คน) 
ช. 9 (คน) 

 
รวม  16 คน 

 

เบาหวาน  
ญ. 5 คน 
ช.  3 คน 
รวม 8 คน 

 

อุบัติเหตุ 
ญ. 5 (คน) 
ช. 4 (คน) 
รวม 9 คน 

เบาหวาน ญ. 6 
เบาหวาน ช.3     
รวม 9 คน 

 

ฆ่าตัวตาย 
ญ. 4 คน 
ช. 2 คน 

 รวม   6 คน 
อุบัติเหตุ 

 ญ.   1    ช.   5 
รวม   6 คน 

HIV 
ญ.3  คน 
ช.4 คน 

รวม 7 คน 

ความดันโลหิต 
ญ.  1  คน 
ช.  6  คน 

รวม  7   คน 
 

60 ปีขึน้ไป ความดันโลหิต 
ญ.  38  คน 
ช.  34  คน 
รวม 72 คน 

มะเร็ง 
ญ. 11 คน 
ช. 15 คน 
รวม 26 คน 

ความดันโลหิต 
ญ.  21  คน 
ช.  20  คน 

รวม  41   คน 

เบาหวาน 
ญ. 21 คน 
ช. 9  คน 
รวม   30  คน 

 

ระบบทางเดิน
หายใจ (COPD) 

ญ. 7  (คน) 
ช. 12 (คน) 
รวม 19 คน 

เบาหวาน 
ญ. 23 คน 
ช. 13  คน 
รวม   36  คน 

 

มะเร็ง  
ญ. 9 คน 
ช. 9 คน 

รวม 18 คน 

ความดันโลหิต 
ญ.  9  คน 
ช.  6  คน 
รวม 15 คน 

มะเร็ง  
ญ. 11 คน 
ช. 15 คน 
รวม 26 คน 

 



ปีที่สูญเสียจากการเสียชีวิต ปี 2561 

กลุม่อาย ุ โรค จ านวน ปีที่สญูเสียจากการเสียชีวิต 

0 – 4 ปี (76.65) จมน  า 2 153.3 

5 – 14 ปี(71.13) จมน  า 1 71.13 

15 – 19 ป(ี63.8) ฆ่าตัวตาย 1 63.8 

อุบัติเหต ุ 1 63.8 

จมน  าตาย 1 63.8 

20 – 59 ป(ี43.10) มะเร็ง 10 431 

เบาหวาน 8 344.8 

ฆ่าตัวตาย 6 258.6 

60 ปีขึ นไป(15.51) ความดันโลหติสูง 72 1116.72 

เบาหวาน 30 465.3 

มะเร็ง 18 279.18 

810.1 

288.23 

710.18 

322.4 



      ปัญหาสาเหตุการตาย ที่ส่งผลให้อายุคาดเฉลี่ยคนอ าเภอคลองลาน  ได้แก่  

1.ความดันโลหิตสูง 
2.เบาหวาน 
3.มะเร็ง 
4.จมน ้า 
5.ฆ่าตัวตาย 



รายงาน 10 อันดบัโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลคลองลาน 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 

COPD 

Acute bronchitis 

Open wound 

Muscle strain 

Dyspepsia(K30) 

Dizzness and giddinness(R42) 

Acute nasopharygitis(Common cold)(J00) 

Chronic gingivitis 

NIDM without complications(E119) 

Essetial hypertension(I10) 

2562 

2561 

2560 



Road map แผนการด าเนินการ 

วางรากฐาน 

การจัดการข้อมูลประชากร 
สร้างความเข้มแข็ง 

ยั่งยืน 

1.ฐานข้อมูลประชากร/ผู้ป่วย 
2.แหล่งทุน ทรัพยากร 

1.เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
2.แหล่งทุน ทรัพยากร คน เงิน ของ 

1.มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันของเครือข่าย 
2.สร้างปฏิทินปฏิบัติงาน 
3.ก้ากับติดตามโดยคณะกรรมการ NCD/
ผู้ปฏิบัติงานของเครอืข่าย 



หลอดเลือดสมองและหัวใจ 7.9 % 

อาการแสดงการเสียชีวิตของผู้ป่วย เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

  

มะเร็ง 8.36 % 

ไม่ทราบสาเหตุ เช่น อาการปวดต่างๆ  
71.2 % 

อุบัติเหตุ 2.78 % 

Sepsis  16.33 % 

    

ติดเตียง 11.15 % 

CKD 5 No RRT 19.04 % 

DM Un-Control 61.36 % 

HT Un-Control 64.81 % 

ฆ่าตัวตาย 1.19 % 
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DM+CA 

DM+CKD 

โรคอ่ืน 

HT+CA 

HT+CKD 

โรคอ่ืน2 

จ านวนผู้ป่วย DM HT ที่ไม่สามารถควบคุม HbA1C และ BP แสดงจ านวนผู้ป่วย DM HT ที่มีโรคร่วม 
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เป้าหมาย และมาตรการการด าเนินงาน 

 
 

สร้างสมรรถนะผู้ป่วย และ
ผู้ดูแล (การจัดการโรค 

/Buddy) 

 

ขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนงานเดินได้ 

เสริมสมรรถนะบุคลากร 
และระบบบริการสุขภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพ 
และลดความเสี่ยง 
(กลุ่มดี เสี่ยง ป่วย) 

มาตรการ 

 ผู้ป่วย DM รายใหม่จาก Pre-DM ลดลง 
 ผู้ป่วย HT รายใหม่จาก Pre-HT ลดลง 

 
 ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรอง CVD Risk 
 ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี เพิ่มขึ น 
 ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันได้ดี เพ่ิมขึ น 

 ลดเสี่ยง 
(กลุ่มปกติ) 

ลดป่วย 
(กลุ่มเสี่ยง) 

ลดภาระโรค และลดตายก่อนวัยอันควร 
(กลุ่มป่วย) 

เป้าหมาย 

“องค์กรมีมาตรฐาน คนคลองลานสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” 

 
DM ปี 2562 
ผลงานคัดกรอง ทั งสิ น 96 %  พบ เสี่ยง 1,029 + เสี่ยงสูง 139  
= 1,168 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 39 คน 
=ร้อยละ 3.79 แต่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 248 ราย 
=ร้อยละ 86.41 ของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ท่ีเกิดจากกลุ่มปกติ 
 

 
 
HT ปี 2562 
ผลงานคัดกรอง ทั งสิ น 95.24 %  พบ เสี่ยง 2,926 + เสี่ยงสูง 604  
= 3,530 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 85 คน 
=ร้อยละ 2.40 แต่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 603 ราย 
=ร้อยละ 87.64 ของผู้ป่วยความดันรายใหม่ท่ีเกิดจากกลุ่มปกต ิ
 
 

 
 
 
 
1.ให้ความรู้ในกลุ่ม Un-Control ด้วย
เทคนิค MI 
2.ตรวจสอบการใช้ยาโดยผู้ป่วยน ายา
กลับมาดว้ยทุกครั ง 
3.บันทึกประเด็นที่ต้องติดตามในการตรวจ
ครั งต่อไป 
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ชุดกิจกรรม  
 

 
สร้างสมรรถนะผู้ป่วย และ

ผู้ดูแล (การจัดการโรค 
/Buddy) 

 
 
 

ขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนงานเดินได้ 

 
เสริมสมรรถนะบุคลากร 
และระบบบริการสุขภาพ 

 

 
ส่งเสรมิสุขภาพ 

และลดความเสี่ยง 
 (กลุม่ดี เสี่ยง ป่วย) 

 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

โรค NCDs 
- รณรงค์สื่อสาร  

วันส าคัญ 

 
นโยบายชุมชน ปรับแผนงานให้
สอดคล้องกับบริบทพื นที่ 

 
 CVD  CKD  

Preventive Clinic ขยายสู่ชุมชน 

     NCD Clinic Plus รพ.สต. 

 
เดินตามยุทธศาสตร์ป้องกัน

ควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ 

(2560 - 2564) 
 

การให้ความรู้ตามปัญหาของกลุ่ม 

พัฒนาศักยภาพ 
ทีมสหวิชาชีพ 

Service Package : 
DM/HT ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพของ
เครือข่ายตามแนวทาง NCD 

Clinic Plus  

 โครงการBuddyการจัดการตนเอง

ของผู้ป่วย กลุม่เสี่ยง กลุ่มป่วย 

 
คณะกรรมการ NCD Broad 

 



 
โครงการBuddyการจัดการตนเองของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 

 ปัญหา  
      1. กลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ยังขาดการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง พบการใช้ยาไม่เหมาะสม  
      2. ได้รับความรู้แล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะกับวิถีชีวิต  
      3. แนวโน้มของกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อรัง เพ่ิมขึ น 
กิจกรรม 
      1.ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรค โดยใช้ MI เพ่ือให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับวิถีชีวิต  
      2. จับกลุ่ม Buddy เพ่ือนเดินทางสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่ม Un-control ประกอบด้วย จนท. อสม.ผู้ป่วยที่ควบคุมได้/ไม่ได้ 
 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพของเครอืข่ายตามแนวทาง NCD Clinic Plus  

      ปัญหา  
      1. หน่วยบริการมีขีดจ้ากัดในด้านการจัดการทรัพยากร  การจัดการโรคร่วมหรือปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ 
      2. กระบวนการดูแลผู้ป่วย มีลักษณะแยกส่วน เชื่อมกันระหว่างหน่วยบริการ ในเครือข่าย ไม่ทันเวลาและการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวกับโรค 
      กิจกรรม 
      1.พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล และ IT เชื่อมโยงเครือข่าย 
      2. สร้างรูปแบบการให้ความรู้เฉพาะโรค เป็นรูปแบบเดียวกัน 
      3. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดย NCD Clinic Plus ใน รพ.สต 
 



Quick Win ส าหรับการด าเนินงานลดโรคไม่ตดิต่อ เครอืข่ายสุขภาพคลองลาน ปี 2563 

มาตรการ คลินิก NCD Clinic Plus 
-การบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องการด าเนินงานในภาพรวม 
- งานการจัดการข้อมูล  HDC ,Hos xp. ,Excel 

- พัฒนาทีมสุขภาพ ทุก รพ.สต. 
- อบรม อสม. 
-Pt. DM HTได้รับการประเมิน ภาวะแทรกซ้อน ตา เทา้ CKD + cvd risk 60% 
- ปชก. 35 ปี ได้รับการคัดกรอง HT DM 80 % 

- การจัดการ Pt. DM HT ควบคมุน  าตาล/ความดันได้ดี (40%/50%) 
- ติดตามตัวชี วัด ตามเป้าหมาย    

- การจัดการข้อมูล HDC + Hos xp. 
-ประเมินผลงานของทั งหมด  HT DM CVD CKD COPD 
-ก าหนดทิศทางการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 

3 M 

6 M 

9 M 

12 M 

เป้าหมาย 

Service plan  
DM HT 

   CKD & CVD & COPD 

- ประชุมคณะกรรมการ NCD ย่อย(คณะท างาน ทุกเดือน) 
- การจัดการด าเนนิโครงการต่างๆ 
- Pt. DM HT ควบคุมน  าตาล/ความดันได้ดี (40%/50%) 
- Pt. DM HT คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า 
- Pt. DM HT มีภาวะแทรกซ้อนไต stage3 ขึ นไป ลดลง 
- การใช้ CPG ในการจัดการ Pt. ของ รพ.สต. 
- การจัดการข้อมูล HDC 
- ด าเนินการคลินิก NCD คุณภาพ ใน รพ.สต. 
- ติดตามนิเทศประเมิน น าผลไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน 
- จัดท าแผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่บูรณาการ
ภาคีเครือข่าย 
- ติดตามตัวชี วัด 
 

- การจัดการกลุ่มเสี่ยง+กลุ่มป่วยรายใหม่ 
- Pt. DM HTได้รับการประเมิน ภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า CKD + cvd risk 
80% 
- ปชก. 35 ปี ได้รับการคัดกรอง HT DM 90 % 
- การจัดการข้อมูล HDC + Hos xp. 



      ปัญหาสาเหตุการตาย ที่ส่งผลให้อายุคาดเฉลี่ยคนอ าเภอคลองลาน  ได้แก่  

1.ความดันโลหิตสูง 
2.เบาหวาน 
3.มะเร็ง 
4.จมน ้า 
5.ฆ่าตัวตาย 



เน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ ์
เพื่อการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว 



      ปัญหาสาเหตุการตาย ที่ส่งผลให้อายุคาดเฉลี่ยคนอ าเภอคลองลาน  ได้แก่  

1.ความดันโลหิตสูง 
2.เบาหวาน 
3.มะเร็ง 
4.จมน ้า 
5.ฆ่าตัวตาย 



ปีที่สูญเสียจากการเสียชีวิต ปี 2561 

กลุม่อาย ุ โรค จ านวน ปีที่สญูเสียจากการเสียชีวิต 

0 – 4 ปี (76.65) จมน  า 2 153.3 

5 – 14 ปี(71.13) จมน  า 1 71.13 

15 – 19 ป(ี63.8) ฆ่าตัวตาย 1 63.8 

อุบัติเหต ุ 1 63.8 

จมน  าตาย 1 63.8 

20 – 59 ป(ี43.10) มะเร็ง 10 431 

เบาหวาน 8 344.8 

ฆ่าตัวตาย 6 258.6 

60 ปีขึ นไป(15.51) ความดันโลหติสูง 72 1116.72 

เบาหวาน 30 465.3 

มะเร็ง 18 279.18 

810.1 

288.23 

710.18 

322.4 



KPI 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน า้ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  เกณฑ์ไม่เกนิ 4.5 ต่อแสน 

ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

ปี 2561 
ปี 2562 

9.6 

19.58 

9.49 10.59 10.59 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2 ราย 
ต.คลองลาน 
ต.สักงาม 

1 ราย 
ต.คลองน  าไหล 1 ราย 

ต.คลองน  าไหล 

กิจกรรม/โครงการสนับสนุน ปี 62 
อบรมทักษะครู ข หลักสูตรว่ายน า้เพ่ือเอา
ชีวิตรอด " 
ฝึกทักษะ "ตะโกน โยน ยื่น" และการปฐม
พยาบาล กรณีจมน า้แก่เด็กนักเรียน 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เดก็
และประชาชนทั่วไป 
การฝึกทกัษะเดก็อายุต ่ากว่า15 ปีในการ
ป้องกันและการเอาชีวิตรอดจากการจมน า้ 
สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณ
แหล่งน า้ 
ประเด็นท่ีต้องขับเคล่ือนในปี 63 
คือ  เพิ่มประเด็นในการดูแลเดก็ 0-5 ปี ใน
เร่ืองการเฝ้าระวังการจมน า้ ในโรงเรียนพ่อแม่ 

   PI 1    ต าบลมีทมีผู้ก่อการดี(Merit Maker) 

จากเหตุการณ์เดียวกันพบเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรอีก 1 รายในคราวเดียวกันอัน
เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือไม่ถูกต้อง 



      ปัญหาสาเหตุการตาย ที่ส่งผลให้อายุคาดเฉลี่ยคนอ าเภอคลองลาน  ได้แก่  

1.ความดันโลหิตสูง 
2.เบาหวาน 
3.มะเร็ง 
4.จมน ้า 
5.ฆ่าตัวตาย 



3 3 3 

0 

3 

1 

0 

1 1 1 1 

0 

2560 2561 2562 

สาเหตุการฆ่าตัวตาย 

ความสัมพันธ์ โรคเรื อรัง เศรษฐกิจ ปัญหาอื่นๆ 



• จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังพบว่า  สาเหตุของการฆา่ตัวตายส่วนใหญ่เกดิจากปญัหาความสมัพันธ์ อนัดับที่ 2 เกดิจากโรคเรื องรัง 
เมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื องรัง เช่น มะเร็ง  โรคหลอดเลือดสมอง ท างานไมไ่ด้ เป็นภาระของครอบครัว ท าให้เกิดความเครียด 
และตัดสินใจท าร้ายตัวเองในที่สุด 

 

• แนวทางการแกไ้ขปัญหา เพื่อเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการ (Early Detection) 

• มีแผนการจัดท าโครงการ ดังนี  

1. โครงการฟังด้วยหัวใจ เป็นการอบรมนกัเรียนมัธยมกลุม่เป้าหมายในเขตอ าเภอคลองลาน ทั ง 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ ให้มีความรู้เร่ือง
โรคซึมเศร้า และสญัญาณการฆ่าตัวตาย เพื่อ ให้การดูและและช่วยเหลือเพื่อน และคนในครอบครัวเบื องต้น และส่งต่อตาม
ความเหมาะสม 

2.โครงการอบรม อสม.เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต ให้สามารถประเมินโรคซึมเศร้า และรู้สัญญาณการฆ่าตัวตาย โดยเน้น อสม.ให้ดูและ
และประเมินซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียง 

3. โครงการวิ่งต้านเศร้า เพ่ือ ปลุกกระแสการออกก าลังกายในเขตอ าเภอคลองลาน การออกก าลังการด้วยการวิ่งอย่างสม่ าเสมอ
สามารถป้องกันโรคซึมเศร้าได ้



ประเด็นขับเคลื่อนเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอคลองลาน 

องค์กรมีมาตรฐาน  คนคลองลานสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม 

ภายใต้วิสัยทัศน ์

● การบริหารภายใต้มาตรฐาน 

(หลักธรรมาภิบาล ,PMQA) 

● การบริการที่ได้มาตรฐาน HA , 
รพ.สต.ติดดาว 

● อายุคาดเฉลี่ย 85 ปี 

(เพิ่มขึ นจาก หญิง 78.06 , 
ชาย 75.84 เป็นหญิง 82 ปี 
และ ชาย 80 ปี ในปี 2565 ) 

● พชอ. ยั่งยืน 

● อปท.  
 
 

4 ยุทธศาสตร ์
33 กลยุทธ ์
35 ตัวชี วัด 

 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร.docx



